FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz
uczniów.
UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony.
METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI
Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
Nazwa szkoły/instytucji:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

NAZWA DZIAŁANIA 1
Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub
dziedzina aktywności
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.
ZDJĘCIA (max. 2)
NAZWA DZIAŁANIA 2
Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub
dziedzina aktywności
OPIS DZIAŁANIA

łódzkie
zgierski
Aleksandrów Łódzki
Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa nr 1
Aleksandrów Łódzki 95-070, Waryńskiego 22/26
42 712-18-60
mzs@szkoly.lodz.pl
mzs.szkoly.lodz.pl
DZIAŁANIE 1
WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

W trosce o bezpieczeństwouczniów podejmujemy wieledziałań mających na
celu zapoznanie ich z zasadami prawidłowego i bezpiecznego poruszania się
po drodze. Nauczyciele klas I–IIIrealizują zagadnienia wychowania
komunikacyjnego oraz organizują cykliczne spotkania z policjantami. Od
2004 roku współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w
Łodzi. Dzięki tej współpracy kilkakrotnie gościli u nas artyści łódzkich
teatrów z bezpłatnym przedstawieniem „Drogowe tere-fere-bum”.
Uczniowie najmłodszych klas biorą udział w regionalnych i krajowych
konkursach plastycznych, np. na projekt znaczka odblaskowego, a uczniowie
klas II reprezentują szkołę wgminnym konkursie „Jestem bezpieczny na
drodze”. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczne dzieci
na polskich drogach” organizowanej przez MENiS oraz MSWiA. W każdym
numerzeszkolnej gazetki „Kleksik” jedna stronazatytułowana „Uwaga na
drodze”.
Nasza szkła jako jedna z 10 szkół w Polsce otrzymała wyróżnienie w
ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”;
dwukrotnie I m.i dwukrotnie II m. w gminnymkonkursie „Jestem bezpieczny
na drodze”.
„Gratulujemy uczniom dużej wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze”
(policjanci po spotkaniu z uczniami)

DZIAŁANIE 2
CHÓR DOREMI

Chór Doremi powstał w 1999 roku z inicjatywy p. Anny
Ciołkowskiej,nauczycielki muzyki.Obecnie liczy ok. 40 uczniów, głównie z
klas IV-VI. Wykonuje utwory patriotyczne, artystyczne, kolędy i pastorałki,
pieśni poświęcone naszemu patronowi Janowi Pawłowi II oraz piosenki
popularne w aranżacji na chór dwugłosowy. Chórzyści uczestniczą w
imprezach miejskich o charakterze patriotycznym i lokalnym, np. w
uroczystościach z okazji ŚwiętaOdzyskania Niepodległości czy Rocznicy
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Konstytucji 3 Maja; występowali także podczas Światowego Zjazdu
Aleksandrowian, wigilii dla podopiecznych MOPS, DniaGodności Osób
Niepełnosprawnych, Dni Aleksandrowa, Dni Radości, koncertukolęd i
pastorałek.
I i II m.wwielu konkursach wokalnych na szczeblu wojewódzkim, m.in. w
konkursiekolęd i pastorałek w Łodzi czy na Festiwalu Piosenki i Tańca
„Aleksandrowska wiosna”. Chór ma na koncie także sukces międzynarodowy
– II nagrodę na XI Międzynarodowym DziecięcymFestiwalu Piosenki i Pieśni
Religijnej w Łodzi.W 2010roku chórzyści zdobyliZłoty Dyplom podczas
koncertu finałowego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska”.
„Występ dał możliwość poznania wartościowej literatury muzycznej, a także
był okazją dointegracji młodzieży przez wspólne śpiewanie” (Łódzki Kuratora
Oświaty)
DZIAŁANIE 3
KOŁO EUROPEJSKIE

Koło działa od 2004 roku,w zajęciach uczestniczą dzieci z klas IV-VI.
Omawianezagadnieniadotyczą geografii i kultury Europy oraz historii i
struktur Unii Europejskiej. Uczniowie poznają stolice, flagii położenie
poszczególnych krajów UE, ich kulturę oraz słynne postaci historyczne.
Uzyskują dobrą znajomość geografii fizycznej i politycznej Europy. Potrafią
skojarzyć charakterystyczne potrawy, utwory muzyczne, stroje. Poznają
historię Unii Europejskiej, postacie związane z jej powstaniemi zasady
funkcjonowania.Orientują się w strukturach UE oraz we współczesnych
wydarzeniach i bieżących ustaleniach dokonywanych na jej terenie.
Nasza szkoła już w 2000 roku była inicjatorem i organizatorem Gminnego
Konkursu Wiedzy o Europie. Zorganizowaliśmy 6 edycji konkursu, a nasi
uczniowie sześciokrotnie zdobyli w nim I m. Gościliśmy przedstawiciela
honorowego konsulatu Austrii, ówczesnego i obecnego burmistrza
Aleksandrowa Łódzkiego, przedstawicieli wydziału edukacji oraz banków.W
latach późniejszych zaszczyt organizacji konkursu przypadł kolejnym
szkołom w naszej gminie.W bieżącym roku drużyna reprezentująca naszą
szkołę zdobyła I m.w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie,
Europejczykach i Unii Europejskiej.
„Doskonała wiedza, wysokie umiejętności...Miło obserwować młodych
obywateli Unii, którzy tyle o nie wiedzą” (pracownik biura Posła do
Parlamentu Europejskiego Jana Kułakowskiego)

DZIAŁANIE 4
KOŁO PRZYRODNICZO-HISTORYCZNE (WCZEŚNIEJ GEOGRAFICZNOTURYSTYCZNE)
W czasie zajęć uczniowie poznają walory turystyczne najbliższej okolicy
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i wybranych regionów Polski. Przygotowują i przedstawiają plakaty, foldery,
albumy, prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych ich zdaniem
miejsc. Pogłębiają wiedzę na temat środowiska geograficznego Polski,
dzięki czemu większość z powodzeniem bierze udział w szkolnym konkursie
wiedzy o Polsce. Dodatkowo w czasie zajęć uczniowie poszerzają
wiadomości dotyczące najważniejszych wydarzeń z historii regionu i kraju.
Efektem działań członków koła było opracowanie publikacji „Wycieczki
bliższe i dalsze”. Znalazły się w niej propozycje jednodniowych wycieczek
pieszych i rowerowych po najbliższej okolicy. Folder wzbogacają autorskie
zdjęcia uczestników koła.
- II m. w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Ekoplaneta”
- wyróżnienie II stopniawOgólnopolskimKonkursieGeograficznym „Geoplaneta”
- dwukrotnie I m. w Międzyszkolnym Konkursie PrzyrodniczoMatematycznym (organizowany przezSP 48 w Łodzi)
- II m. oraz nagrody w III Powiatowym Konkursie Ekologicznym
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DZIAŁANIE 5
ZAJĘCIA SPORTOWE

Szkoła organizuje zarówno zajęcia rozwijające ogólną sprawność ruchową,
jak i zajęciaspecjalistyczne. Uczniowie mogą brać udział w treningachlekkiej
atletyki, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, a także tenisa
stołowegoczyaerobiku. Najlepsi uczniowie reprezentują szkołę w zawodach
sportowych.
Srebrny medal w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce
Siatkowej Chłopców, II i III m. w Memoriale Lekkoatletycznym Józefa
Jaworskiego, III i IV m. w Finale Wojewódzkim Minikoszykówki Dziewcząt, V
m. w PowiatowychMistrzostwach w MinipiłceNożnej Chłopców.
„Każdy z nas może osiąga sukcesy w dyscyplinie, która mu się podoba”
(uczennica)
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